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CCI TIMIS
Tion.ro: La Timisoara se pregateste o noua editie a expozitiei Banat Agralim
Timisoaraexpress.ro: Un stand expozitional la BANAT AGRALIM se inchiriaza
cu 210 euro (fara TVA!). Iar un METRU PATRAT de TEREN INIERBAT cu 20
euro!...
Gazetadinvest.ro: BANAT AGRALIM, cel mai mare târg agricol din vestul țării,
la o nouă ediție
Banatulazi.ro: Banat Agralim la a XIV-a ediţie
Debanat.ro: Banat Agralim, la o noua editie, pe final de mai
Banatulazi.ro: Noile reglementări legale înaintea sărbătorilor Pascale, în atenția
mediului de afaceri din Timiș
AGRICULTURA
Agerpres.ro: Băiculescu (ANF): Nu s-au depistat reziduuri de pesticide peste
limita admisă în legume și fructe provenite din țările UE
Mediafax.ro: Senatul a aprobat programul ”Carne de porc din fermele
româneşti”
Jurnalul.ro: Cercetarea agricolă, falimentată de interese obscure şi indiferenţă
Zf.ro: Ministrul agriculturii despre suspiciunea că multinaţionalele vând aici
produse de o calitate inferioară: Eu nu mă duc să cumpăr din Franţa să compar
cu produse din România. „Nu putem, nu avem competenţa legală de a preleva
probe de pe teritoriul altui stat."

Economica.net: APIA începe plăţile pentru subvenţia la motorină aferentă
ultimului trimestru al anului trecut
ENERGIE
Mediafax.ro: Un tânăr de doar 27 de ani este propus de Ministerul Energiei în
board-ul Nuclearelectrica. El nu are nicio experienţă în energie, dar a fost
consilier personal al secretarului de stat. În prezent deţine trei apartamente în
Bucureşti
Zf.ro: Gigantul Carlyle atribuie un contract de foraj în Marea Neagră
furnizorului local de servicii GSP
Bursa.ro: Listarea nu a adus buna guvernare şi eficienţa aşteptate la "Electrica"
Bursa.ro: ELECTRICA:
"Planul de investiţii pe 2016 nu a fost realizat din motive independente de
companie"
Bursa.ro: FAŢĂ DE ANUL PRECEDENT,
Resursele de energie primară au crescut cu 6,1% în 2017
Economica.net: Producţia de hidrocarburi a OMV a crescut în T1 2017. Stagnare
la OMV Petrom
FISCALITATE
Agerpres.ro: Ștefan (MFP): Dacă nu ar fi fost viscol, am fi avut investiții mai
consistente în primul trimestru
Capital.ro: Ştefan: Avem un buffer în trezorerie care ne permite să stabilim noi
cât împrumutăm, la ce preţ şi când

Ziare.com: Un aspect mai putin discutat: Un euro mare musca din cresterile de
salarii si pensii
Jurnalul.ro: 1,5 miliarde lei pentru liniştea Guvernului
Digi24.ro: România la bilanţ | Ce face statul cu banii noştri
Zf.ro: Rata anuală a inflaţiei a fost în martie de 0,18%. În primul trimestru,
preţurile au scăzut
Agerpres.ro: Inflație anuală de 0,2% în martie; alimentele s-au scumpit cu
1,67%; mărfurile nealimentare și serviciile s-au ieftinit
Hotnews.ro: Ministerul Finantelor a inceput discutiile pe grupuri de lucru pentru
renuntarea la cota unica si la introducerea impozitului pe gospodarie
Hotnews.ro: Dumitru, Consiliul Fiscal: Impactul bugetar al legii salarizarii a fost
mult subestimat. Pana in 2020, acest impact va cumula 60 de miliarde de lei
Economica.net: România a luat 1,75 miliarde euro de pe pieţele externe, prin
două emisiuni pe 10 şi pe 18 ani
Zf.ro: Cluj este judeţul cu cele mai mari chirii raportat la salariul mediu net, în
timp ce Olt, Gorj şi Mehedinţi sunt cele mai ieftine
Mediafax.ro: EXCLUSIV Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal despre
legea salarizării: Peste orice imaginaţie. Deficitul în 2018 poate sări la 5,7%
IMM
Starupcafe.ro: Cine sunt antreprenorii romani din spatele celor 4 firme care vor
primi fonduri UE de cate 50.000 de euro pentru proiecte inovatoare prin
programul Orizont 2020
Startupcafe.ro: 4,8 milioane euro de la Comisia Europeana pentru startup-uri
care se ocupa de prelucrarea datelor

INVESTITII
Economica.net: Philip Morris l-a anunţat pe premierul Sorin Grindeanu că vrea
să facă o investiţie importantă în România
Economica.net: Pasajul Ciurel ar putea fi gata până la sfârşitul anului. Cel mai
scump drum din Bucureşti va avea trei benzi pe sens VIDEO
Capital.ro: Softintelligence, afaceri de 3,5 milioane euro în 2016
Romanialibera.ro: Locomotivele româneşti, bombe pe roţi din cauza lipsei
investițiilor. În urmă cu doi ani, CFR Marfă a fost depistată de AFER cu grave
deficienţe
Zf.ro: Biomania.ro: Estimăm o creştere a vânzărilor de minimum 20% în 2017
Zf.ro: Doar 134 de companii locale s-au extins pe pieţele externe prin investiţii
străine directe în ultimul deceniu
Zf.ro: Ruşii de la Vimetco vor ca întreg profitul Alro Slatina în 2016 să meargă la
dividende, cu un randament de 5%
Zf.ro: Mecanica Ceahlău vrea să investească în 2017 4,5 mil. lei în modernizare
Zf.ro: Şantierul Orşova vrea un profit de 3 mil. lei în 2017, minus 12%.
Compania nu găseşte oameni pe care să îi angajeze
Zf.ro: ZF HR Trends 2017. Florin Godean, Adecco: Companiile trebuie să fie mai
unite şi să acţioneze înainte ca o lege să le afecteze activitatea
Zf.ro: ZF HR Trends 2017. Nicu Durău, Alro: „Când am venit în companie, erau
zeci de operatori de calculator, acum suntem toţi operatori“
Zf.ro: IAR Braşov estimează un profit de 7 mil. lei în 2017, minus 40%, la afaceri
de 165 mil. lei

Zf.ro: Creşterea consumului a adus cel puţin trei noi miliardari în euro în topul
companiilor locale în 2016: Dedeman, MOL şi Mega Image
Zf.ro: Grawe, companie care a intrat pe piaţa asigurărilor auto, vrea să vândă
16.000 de poliţe până la finalul anului
Zf.ro: Investitorii lituanieni care deţin hotelurile Europa Royale şi Hilton Garden
Inn merg cu un hotel de 4 stele în Barbu Văcărescu - Pipera
Zf.ro: Cele mai noi zece clădiri de birouri, în care vor lucra peste 50.000 de
angajaţi, construiesc doar 5.600 de noi locuri de parcare
Zf.ro: Un grup italian produce pantofi pentru copii în patru fabrici cu 1.000 de
salariaţi
Zf.ro: Un investitor care miza 10.000 lei într-un fond de acţiuni în urmă cu un an
avea acum 13.000 lei
Zf.ro: Producţia industrială a crescut cu peste 5% în primele două luni din acest
an
Zf.ro: Piaţa rezidenţială duduie: Fiul fostului director al Oltchim construieşte
locuinţe în Bucureşti. Cele două proiecte, în valoare de 26 milioane de euro pe
care le deţine Alexandru Călin Roibu, sunt situate într-o zonă centrală, apropiată
de Unirii
Zf.ro: INS: Cererea şi vânzările de produse industriale au crescut cu 9% în
primele două luni
Zf.ro: 2016, cel mai bun an pentru piaţa asigurărilor de sănătate: vânzările au
crescut cu 64%
Bursa.ro: Electromagnetica fabrică şi staţii de încărcare a autovehiculelor
electrice
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CONCURENŢA NELOIALĂ
"Statul se uită la noi ca la gladiatorii care se omorau în arenă"
Capital.ro: Câştigul României de pe urma Brexit-ului
Romanialibera.ro: Noul Drum al Mătăsii – un proiect care bate pasul pe loc de 20
de ani: România nu are infrastructură care să permită transportarea unor
cantități mari de marfă
Zf.ro: Tradeville lansează Ulise, un agregator de idei de investiţii bursiere
IT&C
Economica.net: Primele proiecte pe baza tehnologiei 5G vor demara în acest an ministrul Comunicaţiilor
Zf.ro: Peste 5 milioane de companii din lume îşi fac reclamă pe Facebook lunar
Zf.ro: Vestul României se mişcă spre tehnologie. Bihorul dezvoltă un parc
tehnologic de 10 mil. euro pe un teren de 5 hectare lângă Universitatea Oradea
LEGISLATIE ECONOMICA
Mediafax.ro: Legea salarizării unitare. PSD a publicat PROIECTUL de lege. Vezi
care sunt creşterile salariale în funcţie de categoriile bugetare - DOCUMENT
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Peste 14.000 de lei- salariul
unui director de teatru. Bibliotecarul -5.300 de lei
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Militarii, poliţiştii, cei din
penitenciare - spor de pericol între 16-50%
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Indemnizaţiile pentru
judecători, procurori - între 6.500-26.200 de lei

Mediafax.ro: Sindicatele din administraţie, nemulţumite de Legea salarizării, se
pregătesc de blocarea activităţii
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Spor de 15% pentru
membrii Corpului Diplomatic şi consular al României
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Patriarhul României va avea
salariul egal cu al preşedintelui Senatului
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: Spor de 100% pentru
personalul medical care lucrează în zilele libere
Mediafax.ro: PROIECTUL LEGII SALARIZĂRII: 10% majorări pentru
învăţământul primar, 30% pentru învăţământul superior
Stiri.tvr.ro: Ce salarii cresc cel mai mult, potrivit proiectului de lege dat
publicității luni, de PSD? Dezbaterea Orei de Știri
Agerpres.ro: Salariul de bază al unui ambasador va ajunge la 10.810 lei în 2022,
un consul general va avea 10.000 de lei
Agerpres.ro: Un medic rezident UPU ar putea beneficia din 2018 de un salariu de
1.200 euro/lună (proiectul Legii salarizării unitare)
Agerpres.ro: Bugetarii ar putea primi vouchere de vacanță la nivelul unui salariu
minim brut garantat în plată (proiect)
Agerpres.ro: Personalul didactic care predă în localități izolate ar putea primi o
indemnizație de până la 20% (proiect)
Agerpres.ro: Personalul clerical, sprijin la salarizare de 80% din salariul de bază
al cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat (proiect)
Agerpres.ro: Legea salarizării: Spor pentru munca de noapte de 25 % din
salariul de bază; munca suplimentară se compensează prin ore libere

Agerpres.ro: Polițiștii și funcționarii cu statut special din sistemul penitenciare
beneficiază de soldă de grad de până la 410 lei (proiect)
Agerpres.ro: Funcționarii publici ar putea beneficia de un spor de condiții
vătămătoare de până la 15% din salariul de bază
Agerpres.ro: Personalul din sănătate care lucrează trei ture primește un spor de
15% din salariul de bază (proiect)
Economica.net: România, pe primul loc în Europa la creşterea bugetului pentru
apărare în 2017
Economica.net: Noua lege a salarizării a fost făcută publică. Iată proiectul: cine,
cât câştigă
Economica.net: Câte case şi anexe vor fi demolate pe traseul Autostrăzii
Transilvania
Capital.ro: Schimbare majoră în autorizarea construcţiilor din Bucureşti
Adevarul.ro: Surpriza in Legea salarizarii unitare: salariul minim, umflat cu
pompa
Zf.ro: OPINIE SORIN PÂSLARU - REDACTOR-ŞEF AL ZF
Legea salarizării bugetarilor: nu ştim unde suntem, nu ştim dacă sunt bani, nu
ştim ce obţinem. Pregătirea este insuficientă pentru o lege care vizează 1,2
milioane de angajaţi
Zf.ro: Nuclearelectrica cumpără echipamente de 6 mil. dolari de la General
Electric
Economica.net: Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 7,5% în februarie
2017, comparativ cu perioada similară din 2016

Zf.ro: Exporturile cresc puternic ajutate de relansarea din Europa, dar deficitul
comercial se măreşte
Bursa.ro: ASF: Cinci societăţi de asigurare şi-au menţinut încadrarea în gradul
bun de conformitate
Mediafax.ro: Lista societăţilor de asigurări de EVITAT. ASF a evaluat gradul în
care firmele de asigurări respectă drepturile clienţilor şi rezolvă petiţiile
Economica.net: SNPPC: Legea salarizării este un "dezastru" pentru poliţişti
Stiri.tvr.ro: Programele Rabla și Rabla Plus încep în luna mai. Statul acordă o
primă de 10.000 de euro pentru o mașină electrică
Zf.ro: Legea salarizării rămâne „în teste“ încă o săptămână: „Dacă România ar fi
o companie, creşterile de salarii s-ar face după o măsurare corectă a
performanţei“
Zf.ro: Legea salarizării: Tichetele de masă, înlocuite cu o indemnizaţie de hrană
SISTEM BANCAR
Bursa.ro: DUPĂ CE ASOCIAŢIILE DE CONSUMATORI AU SOLICITAT
PREZENŢA LA CURSURILE DE FORMARE A MAGISTRAŢILOR
Reprezentantul Parakletos a părăsit seminarul BNR
Zf.ro: Băncile din România au rămas în 2016 pe podiumul celor mai profitabile
bănci din Europa. Pe primul loc sunt băncile din Ungaria
TELECOM
Zf.ro: Severina Pascu, CEO al UPC în Europa Centrală şi de Est: Continuăm
expansiunea reţelei. Ne uităm şi la achiziţii
Capital.ro: DIGI vrea să se listeze la BVB

Zf.ro: Telekom iese la atac cu oferte mai simple cu accent pe net: 35 GB de date
4G cu 5 euro la cartele; 50 GB de date pentru streaming video la abonamente
TURISM
Capital.ro: Dragoș Anastasiu mizează pe vânzări de 140 mil. euro, pentru toate
cele 21 de companii din grup
Economica.net: Singurul complex balnear de cinci stele din România, rezervat
100% în perioada Paştelui
Digi24.ro: Turiști pentru Dubai, părăsiți în aeroport
Zf.ro: Investiţiile din turismul românesc încep să se vadă: cererea pentru vacanţe
în ţară creşte cu 25-40%
Zf.ro: Lanţul Continental Hotels, afaceri mai mari cu 16% în T1: „Piaţa s-a
dezmorţit, românii circulă mai mult în ţară pentru business, dar şi pentru
vacanţe“
Zf.ro: Agenţia de turism online Vola.ro lansează o platformă dedicată exclusiv
vacanţelor în România

